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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Отмяна на Решение № 117 / 18.12.2008 г. на Общински съвет Елена и 

създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в 

община Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 117 / 18.12.2008 г. Общински съвет Елена е дал съгласие в община Елена да 

бъде изградено доброволно формирование с численост от 15 човека. До момента 

решението не е породило фактически последствия, като една от причините за това е, че 

изграждането на доброволни формирования до последните влезли в сила през месец юни 

тази година изменения в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) не е било със задължителен 

характер.  

С промените влезли в сила от 05.07.2016 г. в ЗЗБ на основание чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от 

същият, в общини с население до 20 000 души задължително се създават доброволни 

формирования () за защита при бедствия. ДФ се създават от кмета на общината по 

решение на Общински съвет. Доброволните формирования се създават на териториален 

принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на 

Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности по 

защитата на населението: 

- спасителни операции; 

- ограничаване и ликвидиране на пожари; 

- операции по издирване и спасяване; 

- извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; 

- оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и 

извънредни ситуации; 

- разсредоточаване на културни и материални ценности; 

- други операции, свързани със защитата. 

За изпълнението на горепосочените дейности доброволците участват в обучения, 

тренировки, състезания и учения, поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи. 
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Членството в доброволните формирования е на доброволен принцип. Съгласно чл. 40 от 

ЗЗБ,  „Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, 

което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено 

престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано”. Доброволците сключват 

договори с кмета на общината, като по този начин се определят техните права и 

задължения. Доброволец може да е всяко лице, независимо от трудовото или служебното 

си правоотношение.  

Приетата с ПМС № 123 от 25.06.2012 г. Наредба за реда за създаване и организиране на 

дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, въвежда 

стандарт за численост на доброволците на всяка община.  

Доброволците се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално 

осигуряване, като осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване, са изцяло за 

сметка на Републиканския бюджет. Средствата за обучение и екипировка, застраховка 

срещу злополука, настъпила по време или по повод изпълнение на договорните му 

задължения и за възнагражденията за времето на участие в обучения и в мероприятия се 

осигуряват също за сметка на държавния бюджет при условия, по ред и в размери, 

определени от Министерски съвет. 

С точка 3 от Решение № 276/28 април 2015 г. на Министерски съвет са приети стандартите 

за издръжка, численост и отдалеченост от основните съставни части на ЕСС на 

доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях като делегирана от държавата 

дейност във функция „Отбрана и сигурност“, финансирана чрез общините. В приложение 

№ 3 от същото е посочено, че за община с население до 10 000 души числеността на 

доброволното формирование е до 10, а от 10 001 до 20 000 души е до 15 доброволеца. 

След проведени съвместни консултации между общински служители, представител на РД 

ПБЗН – В. Търново и ръководителят на РС ПБЗН – Елена се достигна до извода, че 

оптималният брой доброволци, съответстващ на горецитираното решение на МС, за 

община Елена е 10 души.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и чл. 

4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните 

формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и отстраняване на последиците от тях, Общински съвет Елена: 

1. Отменя свое Решение № 117/18.12.2008 г. относно създаване на доброволно 

формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 

2. Възлага на кмета на община Елена да създаде доброволно формирование за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване на последиците от тях на територията на община Елена в съответствие 
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с Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните 

формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 

3. Определя наименование на доброволното формирование „ДФ - ЕЛЕНА 2016“ 

4. Определя максимална численост на доброволното формирование - 10 доброволци. 

5. Възлага на кмета на общината да обяви в средствата за масова информация и/или 

на електронната страница на общината обявление за набиране на доброволци. 

6. Възлага на кмета на общината извършването на дейностите по регистриране на 

доброволното формирование, подбора на доброволци и сключване на договори с тях, 

както и организацията на подготовка и обучение, съгласно стандартите за издръжка, 

определени с Решение № 276/28 април 2015 г. на Министерския съвет 

7. Възлага на кмета на общината да изпрати заявление за регистриране на 

доброволно формирование в ГДПБЗН - МВР, както и да изпълни произтичащите 

действия уредени в раздел ІІІ на Закон за защита при бедствия. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвили: 

 

инж. Н. Наумов, директор на дирекция „АПИО“ 

 

инж. Иванка Пеева, младши експерт „ГЗ и ОМП“ 

07.09.2016 г. 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, старши юрисконсулт 


